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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายได ้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรกรมสรรพสามิต 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 
ด้านสวสัดิการและค่าตอบแทน ด้านลักษณะงาน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านความสัมพนัธ์กับผูร่้วมงาน 
ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง 
(Non-Experimental Design) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคลากรกรมสรรพสามิต มีขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 302 คน โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ปัจจัยแรงจูงใจ โดยรวมเท่ากับ 0.9516  
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ค่า ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว  
(One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน า ไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD และสถิติ 
การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีช่วงอายุ 21 – 30 ปี มีสถานภาพโสด อยู่ในระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งในการปฏิบติังานเป็นขา้ราชการ มีระยะเวลาในการปฏิบติังานระหวา่ง 1 - 5 ปี และ
มีรายได้ต่อเดือนตั้ งแต่ 10,001 - 20,000บาท ซ่ึงบุคลากร ท่ีปฏิบัติงาน ณ กรมสรรพสามิต มีความพึงพอใจ  
ในการปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ปัจจยัแรงจูงใจ ดา้นความมัน่คงในงาน 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากร ท่ีปฏิบัติงาน ณ กรมสรรพสามิต ท่ีมีปัจจัย 
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ต าแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายไดต้่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรต่างกนั ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ี 
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ปัจจยัแรงจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน ดา้นสวสัดิการและ
ค่าตอบแทน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต โดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 ซ่ึงปัจจยั
แรงจูงใจท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นความมัน่คงในงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความสมัพนัธ์
กบัผูร่้วมงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 ดา้นลกัษณะงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 ดา้นสภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 
ดา้นความกา้วหนา้ในงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 และดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 ตามล าดบั 

ค าส าคญั :แรงจูงใจ, ความพึงพอใจ 
Abstract 
 The objectives of this study were 1)  To study demography factors such as sex, age, marriage status, 
degree of study, occupation, income and working time that affects the satisfaction in performance of Excise 
Department personnel.  2)  To study motivating factors such as job security, work progress, benefits and 
compensation, job description, environment and relations with colleagues that correlates with satisfaction of  
the performance of Excise Department personnel.  The sample group was 302 people of Excise Department.  
The questionnaire was used to be a tool for collecting the data with the total Cronbach’s Alpha motivating factors 
0 .9516 .  The data collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard deviation .  
The hypotheses were tested by Independent Sample ( t- test) , One-way ANOVA (F- test) , in case of its had 
statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in order 
to see which pair are different and Multiple Regression Analysis. 

The results of study showed that the most of the respondents are female, aged between 21 -  30 years 
old with single marital status, have bachelor’ s degree, work as civil servants, have a period of work between  
1 –  5 years and have monthly income between 10,001 -  20,000 baths.  The personnel who work at the Excise 
Department are satisfied with their performance. Overall at the highest level when considering each aspect, it was 
found that Motivation factor Job security with the highest mean the results of the hypothesis testing showed that 
the personnel who worked at the Excise Department had personal factors such as their position in their 
performance. Working time and monthly income different affect the job satisfaction of different personnel. At a 
statistical significance level of 0.05.  In addition, the motivation factor consisted of work stability.  The progress 
of work Benefits and compensation Job description Environment And relations with colleagues There was a 
relationship with the job satisfaction of Excise Department personnel.  Overall, all are at a high level.  The mean 
of 4.19, which the motivation factor with the most mean was job security.  The mean was 4.61, followed by the 
relationship with the co-workers.  The mean of 4.42 in terms of work.  The average value was 4.26 in the 
environment. The mean of 4.18 in the work progress. The mean of 3.94 and benefits and compensation. Has the 
mean of 3.76, respectively 

Keywords :  Job satisfaction, Motivation factors affecting work performance 
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บทน า 
 กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลงั มีภารกิจในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  
เพ่ือเป็นรายไดใ้ห้แก่ภาครัฐ จากสินคา้ และบริการท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นเฉพาะอยา่ง รวมถึง ด าเนินการตรวจสอบ 
ป้องกนัและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยใหมี้อ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย เพ่ือใหก้ารจดัเก็บ
รายไดข้องกรมสรรพสามิตมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกระทรวงก าหนดไว ้ดงัน้ี 
 1. ด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต กฎหมาย
วา่ดว้ยการจดัสรรในภาษีสรรพสามิต และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกบัภาษีท่ีกรมสรรพสามิตจดัเก็บ 
 2. ตรวจสอบ ป้องกนัและปราบปรามการหลีกเล่ียงภาษีท่ีกรมสรรพสามิตมีหนา้ท่ีจดัเก็บ 
 3. เสนอแนะนโยบายการจดัเก็บภาษีท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของกรมสรรพสามิตต่อกระทรวงการคลงั 
 4. ด าเนินการเก่ียวกบัการประสานแผนงาน การก ากบัเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานของ
หน่วยงานในสงักดั และงานสารสนเทศของหน่วยงาน 
 5. บริหารกิจการขององคก์ารสุราและโรงงานไพ ่
 6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรมหรือตามท่ีกระทรวง หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (ภารกิจและอ านาจหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต, 2564) จากภารกิจท่ีส าคญัดังกล่าว 
ขา้ราชการ รวมถึงพนกังานราชการ และ ลูกจา้งในสงักดักรมสรรพสามิต ซ่ึงมีหนา้ท่ีทั้งในการใหก้ารบริการ และ
ตรวจสอบการด าเนินงานของภาคเอกชน และประชาชน จ าเป็นตอ้งใชอ้  านาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่ตามกฎหมายอย่าง
ถูกต้องเป็นธรรม และต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ยึดถือระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
นอกเหนือจากนั้ นจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามท่ีมาตรา 78 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในหมวด 5 วา่ดว้ยการรักษาจรรยาขา้ราชการ บญัญติัไวว้า่ 
“ขา้ราชการพลเรือนสามญัตอ้งรักษาจรรยาขา้ราชการตามท่ีส่วนราชการก าหนดไว ้โดยมุ่งประสงค์ให้เป็น
ขา้ราชการท่ีดี มีเกียรติและศกัด์ิศรีความเป็นขา้ราชการ” จึงไดป้ระกาศใชข้อ้บงัคบักรมสรรพสามิตวา่ดว้ยจรรยา
ขา้ราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552 โดยตระหนกัถึงการน าขอ้บงัคบัตามประกาศดงักล่าวไปสู่การปฏิบติัอยา่ง
เป็นรูปธรรม และจดัท าคู่มือการปฏิบติัตามขอ้บงัคบักรมสรรพสามิตว่าดว้ยจรรยาขา้ราชการกรมสรรพสามิต 
พ.ศ. 2552 เพื่อใหข้า้ราชการ พนกังานราชการ และลูกจา้งของกรมสรรพสามิต ปฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติัตาม
ขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยาขา้ราชการกรสรรพสามิตท่ีชดัเจนในการสร้างพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั
ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการของกรมสรรพสามิต และสามารถน าไปสู่การปฏิบติัท่ีให้ผลเป็นรูปธรรม (การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมสรรพสามิต, 2564) ทั้งน้ี กรมสรรพสามิตจึงไดจ้ดัท า “นโยบายการก ากบัดูแล
องคก์ารท่ีดี” ซ่ึงประกอบดว้ยนโยบายหลกั 4 ดา้น คือ ดา้นรัฐ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นผูรั้บบริการและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย ดา้นองคก์าร และดา้นผูป้ฏิบติังาน แนวทางปฏิบติั รวมทั้งโครงการท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายหลกัและ
แนวทางปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดี เพ่ือแสดงถึงมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในระดบัองค์การ อีกทั้งยงัเป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์การหรือบุคลากรทุกคนให้พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติั
ควบคู่กบักฎขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ อยา่งทัว่ถึง (นโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดี กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564, 2564 
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วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลา 
ในการปฏิบติังาน และรายได ้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นความกา้วหน้าในงาน ดา้นสวสัดิการ
และค่าตอบแทน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต 

ขอบเขตงานวจิยั 
 งานวิจัยฉบับน้ีท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กรมสรรพสามิต  
 ขอบเขตประชากร 
 ขอบเขตการศึกษาการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัตั้งใจศึกษากลุ่มบุคลากรท่ีปฏิบติังานภายในกรมสรรพสามิต 
ซ่ึงมีการด าเนินชีวติ และมีวถีิชีวติแบบหลากหลาย 
 ขอบเขตกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานภายในกรมสรรพสามิต ทั้งเพศชาย และ
เพศหญิง ช่วงอายตุั้งแต่ ต  ่ากวา่ 21 ปี จนถึงอาย ุ60 ปี 
 ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัทราบจ านวนบุคลากรท่ีปฏิบติังานภายในกรมสรรพสามิต มีปริมาณทั้งหมด 
1,224 คน จึงน าวธีิการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ซ่ึงมี
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนท่ีร้อยละ 5 ท าให้ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม
ส าหรับการน ามาใชใ้นงานวจิยั จ านวน 302 คน 
 ขอบเขตของเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 การวิจยัในคร้ังน้ีไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเพ่ือสรุปประเด็นส าคญัต่าง ๆ 
ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยแรงจูงใจท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กรมสรรพสามิต 
 ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเดน็ในการศึกษา 
 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรอิสระ 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการปฏิบติังาน 
และรายได ้
 2. ปัจจยัแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทน 
ดา้นลกัษณะงาน ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 
 ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิต 
 
 



 

5 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร 
กรมสรรพสามิต เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมาย และวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
 2. ท าให้ทราบถึงปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร 
กรมสรรพสามิต เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
องคก์รได ้
 3. เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้สนใจในการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรภายในองคก์ร 
ซ่ึงน าผลการวิจยัน้ีไปประยุกต์ใช ้รวมถึงเป็นแนวทางในการปรับปรุงปัจจยัต่าง ๆ ในการสร้างความพึงพอใจ 
ในการปฏิบติังานของบุคลากรภายในองคก์รท่ีเหมาะสม และปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
วรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 
 Morse (1955) ไดอ้ธิบายวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คือ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีสามารถลดความเครียด
ของผูป้ฏิบัติงานให้น้อยลง โดยถ้าผูป้ฏิบัติงานมีความเครียดในการท างานก็จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีพ้ืนฐานเกิดมาจากความต้องการของมนุษย์ท่ีไม่ได้รับการตอบสนองจึงท าให้เกิด
ความเครียด ในขณะเดียวกนัการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการจะสามารถลดความเครียดได ้และจะส่งผลให้
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานได ้และ Strauss and Sayless (1960) อธิบายวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
เป็นความรู้สึกพอใจในงานท่ีตนปฏิบัติ และมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเ ร็จ  
ตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร และความพอใจท่ีจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ืองานนั้นใหผ้ลตอบแทนทั้งทางวตัถุและจิตใจ 
ทั้งยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของผูป้ฏิบติังานไดด้ว้ย และ Milton and James (1968) อธิบายวา่ 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เป็นผลรวมของทศันคติต่าง ๆ ท่ีแสดงออกต่องาน โดยทศันคติมีความสัมพนัธ์
กับงานท่ีปฏิบัติและเก่ียวขอ้งกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ค่าจ้าง ความมัน่คง สถานการณ์ท างาน โอกาสท่ีจะได้รับ
ความกา้วหนา้ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความยติุธรรม ความสมัพนัธ์ทางสงัคม การไดรั้บความเอาใจใส่ 
 แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
 ปัจจยัส่วนบุคคล มีลกัษณะทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายได ้มีผลต่อระดบัการรับรู้ถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั 
ปรมะ สตะเวทิน (2546 อา้งใน ธญัพร สินพฒันพงค)์ อธิบายวา่ โดยปกติแต่ละบุคคลยอ่มมีความแตกต่างกนั ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ีต่างกนั ดงัน้ี 
 - เพศ มีความแตกต่างกันมาก ทั้ งในเร่ืองความคิด ทัศนคติ ค่านิยม ซ่ึงเป็นผลมาจากสังคม และ
วฒันธรรมท่ีเป็นตวัก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผูช้าย และผูห้ญิงไวแ้ตกต่างกนั โดยผูห้ญิงจะมีจิตใจอ่อนไหว  
เจา้อารมณ์ ถูกชกัจูง และเปล่ียนทศันคติของตนไดง่้าย ในขณะท่ีผูช้ายจะใชเ้หตุผล และจดจ าข่าวสารไดดี้กวา่ผูห้ญิง 
 - อาย ุเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหบุ้คคลมีความแตกต่างกนัดา้นความคิด และพฤติกรรม คนท่ีมีอายตุ่างรุ่นกนั 
จะมีประสบการณ์ของชีวติต่างกนั ทศันคติและความรู้สึกนึกคิดของคนแต่ละอาย ุจึงไม่เหมือนกนั โดยคนท่ีมีอายมุาก
จะมีประสบการณ์ในชีวิตท่ีมากกว่า มีผลประโยชน์ในสังคมมากกว่าคนท่ีอายุน้อย ท าให้ไม่ค่อยยอมรับให้มี 
การเปล่ียนแปลงในสังคม เพราะจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ และตอ้งปรับตวัให้เขา้กับการเปล่ียนแปลง 
นอกจากน้ีอายยุงัมีผลต่อการชกัจูงหรือจูงใจอีกดว้ย จะพบวา่คนท่ีมีอายมุากจะจูงใจหรือชกัจูงไดย้ากกวา่ 
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 - สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ อนัหมายความถึง สถานภาพ อาชีพ รายได ้เช้ือชาติ ตลอดจนภูมิหลงั
ของครอบครัว ซ่ึงท าใหค้นมีวฒันธรรม ประสบการณ์ ค่านิยม ทศันคติ และเป้าหมายแตกต่างกนั 
 - การศึกษา การท่ีผูรั้บสารมีระดบัการศึกษา และสาขาวิชาท่ีศึกษาแตกต่างกนั ยอ่มท าใหมี้ความรู้สึกนึกคิด 
อุดมการณ์ และความตอ้งการแตกต่างกนัไปดว้ย โดยคนท่ีมีการศึกษาสูง จะมีความสามารถในการเป็นผูรั้บสาร 
ไดดี้กวา่คนท่ีมีการศึกษานอ้ย เน่ืองจากคนท่ีมีการศึกษาสูงจะมี ความรู้กวา้งขวาง เขา้ใจอะไรไดง่้าย แต่จะไม่เช่ือ
อะไรง่าย ๆ หากไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผลมาสนับสนุน นอกจากน้ี George E.Belch & Michael A.Belch (2005 : 
อา้งใน สุกญัญา ผ่องเพียร) ไดอ้ธิบายวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ
รายได ้เป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีก าหนดความตอ้งการของบุคคลไว ้ดงัน้ี 
 1. เพศ (Sex) โดยปกติแลว้ บุคคลจะมีความแตกต่างกนัไปในดา้นลกัษณะนิสยั บุคลิก และกายภาพ โดยเพศหญิง
กบัเพศชายจะมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิด ค่านิยม และทศันคติทางสงัคมและวฒันธรรม 
 2. อาย ุ(Age) อายขุองผูรั้บสารเป็นลกัษณะประการหน่ึงท่ีสามารถใชใ้นการวิเคราะห์ ผู ้รับสารได ้อายุ
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้คนมีความเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัในเร่ืองความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรม โดยคนท่ีมี
อายนุอ้ย มกัจะมีความคิดสร้างสรรค ์มีความตอ้งการดา้นสิทธิเสรีนิยม ในขณะท่ีคนท่ีมีอายมุากมกัจะมีแนวคิด
อนุรักษนิ์ยมมากกวา่ นอกจากความแตกต่างในเร่ืองของความคิดแลว้ อายยุงัแสดงถึงความแตกต่างในเร่ืองการชกัจูงใจดว้ย 
เม่ือคนมีอายุมากข้ึน โอกาสท่ีคนจะเปล่ียนใจหรือถูกชกัจูงใจไดย้าก ซ่ึงเป็นปกติท่ีมีคนวยัต่างกนั มกัตอ้งการ 
ในส่ิงต่าง ๆ แตกต่างกนัไปดว้ย 
 3. ระดบัการศึกษา (Education) เป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญั ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการส่ือสารของ
ผูรั้บสาร ดังงานวิจยัหลายช้ินท่ีช้ีว่า การศึกษาของผูรั้บสารนั้น ท าให้ผูรั้บสารมีพฤติกรรมการส่ือสารต่างกันไป  
โดยคนท่ีมีระดบัการศึกษาสูง ยอ่มมีการคดักรอง เน้ือหาข่าวสาร ไม่เช่ืออะไรง่าย มากกวา่คนท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต ่ากวา่ 
 4. สถานภาพ (Marital Status) เป็นการแบ่งประเภทของสถานภาพการสมรส จะส่งผลต่อความคิดเห็น
ของบุคคล โดยคนโสดมกัจะมีความคิด ท่ีอิสระมากกวา่ และใชเ้วลาในการตดัสินใจนอ้ยกวา่คนมีสถานะสมรส 
 5. อาชีพ (Occupation) คนท่ีมีอาชีพต่างกนั ยอ่มมีแนวคิดค่านิยมท่ีมีส่ิงต่าง ๆ แตกต่างกนัออกไป คนท่ี
รับราชการ ค านึงถึงยศถาบรรดาศกัด์ิ สวสัดิการ ศกัด์ิศรี และเกียรติภูมิของความเป็นขา้ราชการ ในขณะท่ีคนท า
ธุรกิจเอกชนค านึงถึงรายได ้และสถานภาพในสงัคมของตน แมแ้ต่คนท่ีรับราชการดว้ยกนั ก็ยงัมีความคิดเห็น และ
ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั 
 6. รายได้ (Income) รายได้ เป็นเคร่ืองก าหนดความต้องการ ตลอดจนความคิดเห็นของคน และ
พฤติกรรมของคน คนท่ีมีฐานะหรือรายไดสู้งข้ึน จะใชส่ื้อมวลชนมากข้ึนดว้ย ซ่ึงเป็นการใชเ้พ่ือแสวงหาข่าวสาร 
ส าหรับน าไปใชป้ระโยชน์ในโอกาสต่อไป 
ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 
 ความพึงพอใจของบุคคลมีความส าคญัต่อการท างาน ในปัจจุบนัไม่วา่ทั้งภาครัฐ และเอกชนไดต้ระหนกั 
และเห็นความส าคญัของบุคคลท่ีปฏิบติังานในองคก์าร ความพึงพอใจในการปฏิบติังานจะเกิดข้ึน ไดอ้าศยัแรงจูงใจ 
เพราะการจูงใจเป็นการชกัน ามุ่งให้คนท างานจากแนวคิดท่ีว่า ความรู้สึกหรือทศันคติเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน การท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารจ าเป็นจะตอ้งสร้างความพึงพอใจ 
ซ่ึงวิธีการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานดีนั้ น ผู ้บริหารจ าเป็นต้องมีความรู้ในทฤษฎี 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจเพ่ือน าไปใชใ้นการบริหารจดัการองคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960) ไดช้ี้ให้เห็นถึงแบบของการบริหาร 2 แบบ คือ ทฤษฎี X ซ่ึงมีลกัษณะ
เป็นเผด็จการ และทฤษฎี Y หรือการมีส่วนร่วม แต่ละแบบเก่ียวขอ้งกบัสมมติฐานท่ีมีต่อลกัษณะของมนุษยด์งัน้ี 
 ผูบ้ริหารแบบทฤษฎี X เช่ือวา่ 

 มนุษย์โดยทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ชอบการท างาน และพยายามหลีกเล่ียงงาน ถ้าสามารถท าได้  
เม่ือมีโอกาสเอ้ืออ านวย 

 เน่ืองจากลกัษณะของมนุษยโ์ดยทัว่ไปไม่ชอบการท างาน จึงถูกควบคุม ถูกบงัคบั หรือชอบใหส้ัง่การ 
และใชว้ธีิการลงโทษ เพ่ือใหพ้วกเขาเหล่านั้นไดใ้ชค้วามพยายาม ความตั้งใจท างานเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

 มนุษยโ์ดยทัว่ไปชอบการช้ีแนะแนวทาง สัง่การหรือการถูกบงัคบั ตอ้งการหลีกเล่ียงความรับผิดชอบ 
มีความทะเยอทะยานนอ้ย และตอ้งการความมัน่คงมาก 
 ทฤษฎี X คือ คนประเภทเกียจคร้าน ในการบริหารจึงควรใชม้าตรการบงัคบั และมีระเบียบกฎเกณฑ ์
คอยก ากบั ตอ้งมีการควบคุมการท างานอยา่งใกลชิ้ดหรือมีการลงโทษเป็นหลกั เพ่ือท าใหพ้นกังานใชค้วามพยายาม
ในการปฏิบติังานใหบ้รรลุความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร 
 ผูบ้ริหารแบบทฤษฎี Y มีความเช่ือวา่ 

 การท างานเป็นการตอบสนองความพึงพอใจ มนุษยโ์ดยทัว่ไปจะทุ่มเททั้งแรงกาย และแรงใจใหก้บั
งานตามปกติ เสมือนกบัวา่เป็นการเล่นหรือการพกัผอ่น 

 การข่มขู่ดว้ยวธีิการลงโทษไม่ไดเ้ป็นวธีิการบริหารท่ีดีท่ีสุดในการจูงใจ ใหค้นท างาน บุคคลท่ีผกูพนั
กบัองคก์ร การบรรลุถึงความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร จะมีแรงจูงใจดว้ยตนเองและควบคุมตนเอง 

 ความผูกพนัของบุคคลท่ีมีต่อเป้าหมายข้ึนอยู่กับรางวลั และผลตอบแทนท่ีพวกเขาคาดหวงัว่า 
จะไดรั้บเม่ือเป้าหมายบรรลุถึงความส าเร็จ 

 ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการท างาน เป็นการจูงใจให้บุคคลยอมรับ และแสวงหา 
ความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน 
 ทฤษฎี Y คือ ลกัษณะของคนประเภทท่ีขยนั ทฤษฎีน้ีเป็นแนวความคิดท่ีค านึงถึงดา้นจิตวทิยาของมนุษย์
อยา่งลึกซ้ึง และเป็นการมองพฤติกรรมมนุษยจ์ากสภาพความเป็นจริง ในการบริหารจึงควรใชก้ารก าหนดหนา้ท่ี
การงาน มีความทา้ทายความสามารถ มีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานเชิงบวก และควรมีการเปิดโอกาสให้
พนกังานมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
 กล่าวโดยสรุปคือ McGregor (1960) เห็นว่า คนมี 2 ประเภท และการบริหารคนทั้ง 2 ประเภท ตอ้งใช้
วธีิการบริหารแตกต่างกนั 
แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจยัแรงจูงใจ 
 Berelson, Bernard and Steiner (1964) อธิบายว่า แรงจูงใจ คือ ส่ิงท่ีอยู่ภายในเป็นส่ิงชกัจูงช่วยกระตุน้ 
และริเร่ิมกิจกรรมต่าง ๆ น าไปสู่พฤติกรรมภายใตเ้ป้าหมายอย่างชดัเจน และ Loudon & Bitta (1988) อธิบายวา่  
ส่ิงท่ีอยู่ภายในตวัท่ีเป็นพลงัท าให้พฤติกรรมเกิดข้ึนน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ด ้ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีมีอยูใ่น
ส่ิงแวดลอ้ม เช่นเดียวกบั Walters (1978) อธิบายวา่ แรงจูงใจ หมายถึง ส่ิงท่ีอยูภ่ายในตวัของบุคคลท่ีมีผลท าใหเ้กิด
การกระท าหรือมีพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมายหรือแรงจูงใจเป็นเหตุผลของการกระท า และเพลินพิศ วิบูลย์กุล (2558) 
ได้อธิบายถึงความหมาย แรงจูงใจ (Definition of motive) คือ พลงัผลกัดันให้คนมีพฤติกรรม และยงัก าหนด
ทิศทาง และเป้าหมายของพฤติกรรมนั้นดว้ย คนท่ีมีแรงจูงใจสูงจะใชค้วามพยายามในการกระท าไปสู่เป้าหมาย
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โดยไม่ลดละ แต่คนท่ีมีแรงจูงใจต ่าจะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิกการกระท าก่อนบรรลุเป้าหมาย 
แรงจูงใจ (motive) เป็นค าท่ีไดค้วามหมายมาจากคาภาษาละตินท่ีวา่ movers ซ่ึงหมายถึง "เคล่ือนไหว (move) 
ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบักรมสรรพสามติ 
 กรมสรรพสามิต มีสัญลักษณ์เป็นรูปนกวายุภักษ์ ภายใต้อุณาโลมเปล่งรัศมี อักษรตอนล่างว่า 
“สรรพสามิตต”์ ริมขอบล่างมีลวดลายกนกลอ้มรอบนกวายภุกัษ ์ซ่ึงมีปรากฏในประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง 
ก าหนดภาพเคร่ืองหมายราชการตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายราชการ พทุธศกัราช 2482 ต่อมาในปีพทุธศกัราช 
2493 ไดเ้ปล่ียนช่ือ “กรมสรรพสามิตต์” เป็น “กรมสรรพสามิต” แต่มิไดมี้การเปล่ียนแปลง ค าวา่ “สรรพสามิต”  
ในดวงตราประจ ากรมแต่อยา่งใด การจดัตั้งกรมสรรพสามิต เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากสินคา้และบริการซ่ึงมีเหตุผล
สมควรท่ีจะตอ้งรับภาษีสูงกว่าปกติ เช่น บริโภคแลว้ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอนัดี มีลกัษณะ
ฟุ่ มเฟือย และสินค้าและบริการท่ีได้รับผลประโยชน์เ ป็นพิเศษจากกิจการของรัฐ เป็นต้น การจัดเก็บ 
ภาษีสรรพสามิตในประเทศไทยสันนิษฐานว่ามีการจดัเก็บตั้งแต่สมยักรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแต่ไม่มีหลกัฐาน  
มาปรากฏหลกัฐานในสมยักรุงศรีอยุธยาตอนตน้ สมยัพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2178) โดยกฎหมายลกัษณะ 
พระธรรมนูญไดก้ าหนดวา่ไดเ้ก็บอากรจากสุรา แต่อตัราเท่าใดและวิธีการจดัเก็บอยา่งไรไม่ไดร้ะบุไว ้แต่ปรากฏ
หลกัฐานชดัเจนในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ส าหรับภาษีสรรพสามิตของไทยอาจกล่าวไดว้า่มีตน้ก าเนิด 
มาจากสินคา้สองประเภท คือ ฝ่ิน และสุรา ซ่ึงมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจดัเก็บภาษีดงักล่าวแยกจากกนั คือ  
กรมฝ่ินและกรมสุรา ใน พ.ศ. 2474 กรมสุราไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูค้วบคุมและจดัเก็บภาษีไมขี้ดไฟท่ีท าข้ึนใน
ราชอาณาจกัรดว้ยอีกอยา่งหน่ึง และต่อไปอาจจะมีกิจการอยา่งอ่ืนเพ่ิมข้ึนอีกก็ไดน้าม “กรมสุรา” ไม่เหมาะสมกบั
หน้าท่ีราชการท่ีปฏิบติัอยู่ จึงไดมี้ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2474 เปล่ียนนาม  
“กรมสุรา” เป็น “กรมสรรพสามิตต”์ และในวนัรุ่งข้ึนคือในวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2474 ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
แต่งตั้งหม่อมเจา้จิตรโภคทวีเกษมศรี ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตต ์เป็นคนแรก ในปีพุทธศกัราช 2476  
ไดมี้พระราชกฤษฎีกาจดัวางระเบียบกรมในกระทรวงการคลงั ให้แยกงานสรรพสามิตต์ และงานฝ่ินออกจาก
กรมสรรพากรแล้วตั้ งเป็น “กรมสรรพสามิตต์และฝ่ิน” และในปีเดียวกันนั้ นได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476 ใหแ้กน้าม “กรมสรรพสามิตตแ์ละฝ่ิน” เป็นกรมสรรพสามิต 
สมมตฐิานการวจิยั 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
และรายไดท่ี้ต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิต ต่างกนั 
 2. ปัจจยัแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน ดา้นสวสัดิการ
และค่าตอบแทน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน มีความสัมพนัธ์ต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
วธีิด าเนินการวจิยั 
การออกแบบการวจิยั 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Research) เป็นการวิจยัท่ีมุ่งเน้น
การศึกษาคน้ควา้ท่ีเนน้สถานการณ์ท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั ศึกษาตามสถานภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มี
การควบคุมตวัแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม แบบวจิยัตดัขวาง (Cross sectional studies) คือ การ
เก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใชว้ิธีเคร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการทางสถิติ 
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ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรทุกระดบัท่ีปฏิบติังาน ภายในกรมสรรพสามิต ซ่ึงมีจ านวน
ทั้งหมด 1,224 คน (ส านกับริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต, 2564) 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีผูว้จิยัใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี
ตอ้งการศึกษา โดยสร้างข้ึนจากการศึกษาคน้ควา้ ทบทวนแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัน้ี เพ่ือเป็นการ
ก าหนดกรอบแนวการวจิยัโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้ค าถามของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะ
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  
 ส่วนท่ี 2 เป็นข้อค าถามของข้อมูลปัจจัยแรงจูงใจท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัแรงจูงใจ 
 ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
 ส่วนท่ี 4 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมถึงการสร้างความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั โดยสร้างแบบสอบถามตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัและกรอบแนวคิดการวิจยั ซ่ึงมี
ขั้นตอนดงัน้ี 
 1. การศึกษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดของ
การวจิยัน้ี ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง หรือความสมัพนัธ์ต่อตวัแปรความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรกรมสรรพสามิต 
 2. การนิยามศพัท์เฉพาะ เป็นการให้ความหมายนิยามศพัท์กบัตวัแปรท่ีจ าแนกตามตวัแปรอิสระ และ 
ตวัแปรตาม เพ่ือใหส้ามารถวดัผลไดอ้ยา่งชดัเจน  
 3. นิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีไดจ้ากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัคร้ังน้ี มาสร้างเป็นขอ้ค าถาม
ท่ีมีความครอบคลุม และสมัพนัธ์กบันิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปรทั้งหมด เพ่ือใหส้ามารถวดัผลไดอ้ยา่งชดัเจน 
 4. จดัท าร่างแบบสอบถาม 
 5. ผูว้จิยัไดน้ าร่างแบบสอบถามดงักล่าว ท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาท าการตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหาก่อน 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 1. ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และความน่าเช่ือถือก่อนน าแบบสอบถามไปใชจ้ริง 
โดยน าร่างแบบสอบถามใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบขอ้ค าถามในแบบสอบถาม เพ่ือใหเ้กิดความครอบคลุมของ
เน้ือหาการวิจยัท่ีตอ้งการศึกษา วา่มีการจดัเรียงล าดบัค าถาม การใชภ้าษาในแบบสอบถาม และมีความเหมาะสม
ของขอ้ค าถามท่ีใชน้ั้น 
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 2. การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม โดยใหผู้ท้รงคุณวฒิุ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือเป็น
ผูต้รวจสอบความสอดคล้องกับเน้ือหา และปริมาณของข้อค าถาม เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
ขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั (Item Variable Congruence Index) 
 3. ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชส้ าหรับ
การวิจยัในคร้ังน้ี (Try-out) จ านวน 30 คน เพ่ือท าการตรวจสอบค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชว้ิธีการ
หาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’ s Alpha) ตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป จากการศึกษาวจิยัพบวา่ ไดค้่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟาครอนบาค (Cronbach’ s Alpha) รวมของแบบสอบถามปัจจยัแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านความมัน่คงในงาน  
ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน ด้านลักษณะงาน ด้านสภาพแวดล้อม และ 
ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน โดยรวมเท่ากบั 0.9516 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู ้วิจัยใช้ใช้วิธีการสุ่มแบบชั้ นภูมิ (Stratified Sampling) ด้วยวิธีจ าแนกกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการสุ่ม 
ตามหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต โดยใชก้รอบตวัอยา่ง (Sampling frame) จากบุคลากรทุกระดบัท่ีปฏิบติังาน 
ภายในกรมสรรพสามิต มีจ านวน 14 หน่วยงาน ท่ีตอ้งการศึกษา เพ่ือน ามาใชใ้นการสุ่มตวัอย่าง และแบ่งเป็น
สัดส่วนร้อยละ คือ การหาจ านวนท่ีแทนขนาดกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละสัดส่วน ซ่ึงแต่ละสัดส่วนไม่เท่ากนั โดยแบ่ง
ตามอตัราส่วนต่อ 100 ของขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด และผลลพัธ์ของการค านวณท่ีไดรั้บจะเป็นสัดส่วนร้อยละ
ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
ผลการวจิยัและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 

ส่วนที่ 1 การศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรกรมสรรพสามิต ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เป็นการศึกษา
วเิคราะห์ ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ของตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง
ในการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายไดต้่อเดือน  และศึกษาวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของปัจจยัแรงจูงใจ ได้แก่ 1. ปัจจัยประกอบด้วย ด้านความมัน่คงในงาน ด้านความกา้วหน้าในงาน  
ดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 
และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต พบวา่จากการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล
ของบุคลากรกรมสรรพสามิต จ านวน 302 คน พบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน 222 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.51 โดยมีช่วงอายรุะหวา่ง 21 - 30 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ29.47 โดยมีสถานภาพโสด  จ านวน 189 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.92 อยูใ่นระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 59.60 มีต าแหน่งงานในการปฏิบติังาน
เป็นขา้ราชการ จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 60.26 คน มีระยะเวลาในการปฏิบติังานระหวา่ง 1 - 5 ปี จ านวน 90 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.80 และมีรายไดต้่อเดือนตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 38.41 
 ปัจจยัแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ปัจจยัแรงจูงใจประกอบดว้ย ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 
ดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 
พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังาน ณ กรมสรรพสามิตมีความคิดเห็นต่อปัจจยัแรงจูงใจ โดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 ปัจจัยแรงจูงใจท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้านความมัน่คงในงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.61 
รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 ดา้นลกัษณะงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26  
ดา้นสภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 ดา้นความกา้วหนา้ในงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 และดา้นสวสัดิการและ
ค่าตอบแทน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 ตามล าดบั 
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 ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยรวมของบุคลากรท่ีปฏิบติังาน ณ กรมสรรพสามิต พบวา่ บุคลากรท่ี
ปฏิบติังาน ณ กรมสรรพสามิต มีระดบัความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยรวมทั้งหมดอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 
 ส่วนที ่2 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือน ท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กรมสรรพสามิต ต่างกนั 
  1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กรมสรรพสามิต ต่างกนั 
  บุคลากรท่ีปฏิบติังาน ณ กรมสรรพสามิต ท่ีมีเพศท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงว่า เพศเป็น
ปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจรัญ 
ซาตนั (2560) อธิบายว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นเพศของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จงัหวดั
สมุทรปราการ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไม่ต่างกนัทั้งในภาพรวมและรายดา้น 
  1.2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กรมสรรพสามิต ต่างกนั 
  บุคลากรท่ีปฏิบติังาน ณ กรมสรรพสามิต ท่ีมีอายตุ่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรกรมสรรพสามิต ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
แสดงว่า อายุเป็นปัจจัยท่ีไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธญัพร สินพฒันพงค ์(2560) อธิบายวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการท างานของพนกังานการไฟฟ้านครหลวง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
  1.3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรกรมสรรพสามิต ต่างกนั 
  บุคลากรท่ีปฏิบติังาน ณ กรมสรรพสามิต ท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรกรมสรรพสามิต ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้แสดงวา่ สถานภาพเป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิพฒัน์ มีเถ่ือน (2562) อธิบายวา่ ปัจจยัส่วนดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
ความพงึพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  1.4 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรกรมสรรพสามิต ต่างกนั 
  บุคลากรท่ีปฏิบติังาน ณ กรมสรรพสามิต ท่ีมีระดบัการศึกษา ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรกรมสรรพสามิต ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้ งไว ้ แสดงว่า ระดับการศึกษาเป็นปัจจัยท่ีไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กรมสรรพสามิต ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรุ่งนภา บงัคลนั (2559) ไดอ้ธิบายวา่ ระดบัการศึกษามีผลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 1 ซ่ึงบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาท่ีมี 
ความแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัเช่นเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



 

12 

  1.5 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต าแหน่งในการปฏิบติังานท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรกรมสรรพสามิต ต่างกนั บุคลากรท่ีปฏิบติังาน ณ กรมสรรพสามิต ท่ีมีต าแหน่งในการปฏิบติังาน 
ท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรุ่งนภา บงัคลนั (2559) ไดอ้ธิบายวา่ ระดบัการศึกษา 
มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู กลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 1 ซ่ึงบุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาท่ี
มีความแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัเช่นเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  1.6 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
ในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ต่างกนั 
  บุคลากรท่ีปฏิบติังาน ณ กรมสรรพสามิต ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน ต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของยศนันท์ อ่อนสันทัด (2560) ได้อธิบายว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ท่ีมี
ระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนั จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัเช่นเดียวกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
  1.7 ปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายไดต้่อเดือนท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรกรมสรรพสามิต ต่างกนั 
   บุคลากรท่ีปฏิบติังาน ณ กรมสรรพสามิต ท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรกรมสรรพสามิต แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิสรา 
รอดนุช (2559) อธิบายว่า ระดับพนักงานตรวจสอบบัญชีท่ีมีระดับเงินเดือนต ่า จะมีระดับความพึงพอใจ  
ในการปฏิบติังาน โดยเฉล่ียสูงกวา่ระดบัเงินเดือนท่ีสูงกวา่ 
 2. ปัจจยัแรงจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นสวสัดิการและ
ค่าตอบแทน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน มีความสมัพนัธ์ต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
  2.1 ปัจจัยแรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านความมั่นคงในงาน มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ 
ในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
  ตวัแปรปัจจยัแรงจูงใจ ดา้นความมัน่คงในงาน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต มากท่ีสุด เท่ากบั 0.195 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของไชยทตั นิวาศะบุตร 
(2560) อธิบายวา่ ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน พบวา่ขา้ราชการกรมศุลกากรมีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยั 
ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานในดา้นความปลอดภยัในการท างานในระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.33 
  2.2 ปัจจัยแรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านความก้าวหน้าในงาน มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจ 
ในการปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิต 
  ตัวแปรปัจจัยแรงจูงใจ ด้านความก้าวหน้าในงาน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ 
ในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัธญัพร สินพฒันพงค ์(2561) อธิบายวา่ 
ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในการท างานแสดงใหเ้ห็นวา่ พนกังานใหค้วามส าคญักบัโอกาสในการเล่ือนต าแหน่งงาน
ตามความสามารถและผลงานโอกาสในการได้ฝึกอบรมหรือสัมมนา เพ่ือเพ่ิมความรู้ รวมทั้ งการได้รับ 
การสนบัสนุนการเล่ือนต าแหน่งจากผูบ้งัคบับญัชา 
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  2.3 ปัจจยัแรงจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทน มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิต 
  ตวัแปรปัจจยัแรงจูงใจ ดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรกรมสรรพสามิต ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนิสรา รอดนุช (2559) อธิบายวา่ ดา้นสวสัดิการและ
ค่าตอบแทน ได้แก่ ปัจจัยด้านเงินเดือนและส่ิงท่ีเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบบญัชี ในส านกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย เป็นอนัดบัท่ี 2 
ซ่ึงประกอบดว้ย อตัราการปรับเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนมีความเหมาะสมเงินเดือนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัความรู้และ
ความสามารถ เงินเดือนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บผิดชอบ 
  2 .4  ปัจจัยแรง จูงใจ ประกอบด้วย  ด้านลักษณะงาน มีความสัมพัน ธ์ต่อความพึงพอใจ 
ในการปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิต 
  ตวัแปรปัจจัยแรงจูงใจ ด้านความลกัษณะงาน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกต่อความพึงพอใจ 
ในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต มากท่ีสุด เท่ากบั 0.474 สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Herzberg (1959) 
อธิบายว่า เราควรให้ความส าคญักบัการเพ่ิมคุณค่าของงาน โดยการเพ่ิมความรับผิดชอบ อิสระในการตดัสินใจ 
เพ่ือใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
  2 .5  ปัจจัยแรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อม  มีความสัมพัน ธ์ต่อความพึงพอใจ 
ในการปฏิบติังานของบุคลากร กรมสรรพสามิต 
  ตวัแปรปัจจยัแรงจูงใจ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรกรมสรรพสามิต ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั Dubrin (1984) ไดอ้ธิบายวา่ สภาพแวดลอ้มขององคก์ร เป็นค า
ท่ีถูกใชใ้นการกล่าวถึง โครงสร้างขององคก์รทางดา้นจิตวิทยา สามารถท าให้บุคลากรในองคก์รมีความรู้สึกถึง
คุณลกัษณะบรรยากาศขององคก์รท่ีตนปฏิบติังานอยู่ โดยแต่ละองค์กรจะมีคุณลกัษณะพิเศษของแต่ละแห่งอยู่
  2.6 ตวัแปรปัจจยัแรงจูงใจ ดา้นความความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต 
  ตวัแปรปัจจัยแรงจูงใจ ด้านความความสัมพนัธ์กับผูร่้วมงาน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกต่อ 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต มากท่ีสุด เท่ากบั 0.340 สอดคลอ้งกบั Gellerman (1966) 
ไดอ้ธิบายว่า การมีความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน คือ มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีจะเกิดความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั เกิด
ความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและกนัร่วมมือช่วยเหลือแก่กนั ส่งผลใหก้ารท างานเป็นทีมประสบความส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
 จากผลการศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต สามารถสรุป
ขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรกรมสรรพสามิตผลส ารวจบุคลากร กรมสรรพสามิต จ านวน 302 คน 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 73.51 โดยมีช่วงอาย ุ21 - 30 ปี 
จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 29.47 ซ่ึงมีสถานภาพโสด จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 61.92 อยู่ในระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 59.60 ต าแหน่งในการปฏิบติังานเป็นขา้ราชการ จ านวน 182 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 60.26 มีระยะเวลาในการปฏิบติังานระหว่าง 1 - 5 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80 และ 
มีรายไดต้่อเดือนตั้งแต่ 10,001 - 20,000บาท จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 38.41 
 2. ปัจจัยแรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในการท างาน  
ดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานของ
บุคลากรกรมสรรพสามิต พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ณ กรมสรรพสามิต มีความคิดเห็นต่อปัจจัยแรงจูงใจ 
โดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 ปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นความมัน่คงในงาน 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 ดา้นลกัษณะงาน  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 ดา้นสภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 ดา้นความกา้วหนา้ในงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 
และดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 ตามล าดบั 
 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมสรรพสามิต พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังาน ณ กรมสรรพสามิต 
มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาขอบเขตดา้นประชากร และขนาดกลุ่มตวัอยา่งให้ครอบคลุมมากข้ึน เช่น ขยายการศึกษา
ประชากรทั้งองคก์ร ซ่ึงมีส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ไดค้วามแตกต่าง และความหลากหลายของงานวิจยั 
ท่ีมากข้ึน 
 2. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ท่ีอาจจะส่งผลต่อ หรือมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากร เช่น ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นของพนักงานในองค์กรด้านอ่ืน เพ่ือให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน ได้แก่ 
หน่วยงาน ภูมิล าเนา ดา้นความผูกพนัในองคก์ร ดา้นความคงอยู ่ดา้นความเช่ือมัน่ต่อองค์กร ดา้นนโยบาย และ 
การบริหารงาน ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ เป็นตน้ 
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